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Beste leden, 
 
Bijgaand onze derde en laatste Tijding van 2021, waarin u weer een gevarieerd aanbod aan 
verhalen aangeboden wordt.  
 
Eind september werden een aantal beperkende maatregelen, zoals het 1,5 afstand houden, 
opgeheven. Dat was voor ons reden om na een lange periode van sluiting de deuren van ons 
museum op 10 oktober 2021 weer open te zetten. Bij het schrijven van deze nieuwsbrief, zijn de 
maatregelen weer aangescherpt, is op 12 december 2021 de laatste zondagmiddag geweest dat 
het museum open was. 
 
We gaan er nog altijd vanuit, dat we in 2022 weer de draad op kunnen pakken, startend met de 
thematentoonstelling “Scouting door de jaren heen”. 
 
Voor nu wensen het bestuur u en uw dierbaren fijne feestdagen, een mooi eindejaarsfeest, maar 
bovenal een goed begin in 2022. 

 

Algemene Ledenvergadering doorgeschoven naar 2022 
Onze hoop om u eind november 2021 te ontmoeten tijdens 
onze Algemene Ledenvergadering, is door de – op het 
laatste moment opgelegde coronamaatregelen – volkomen 
in het water gevallen. We hadden weer heel graag met u 
een praatje gemaakt om te vertellen wat we gedaan 
hebben, maar ook wat nog willen gaan doen. Echter nemen 
we geen risico’s om met een flinke groep bij elkaar te komen 
We vragen begrip voor deze situatie en zullen zodra het 

mogelijk is in 2022 zowel 2020 als 2021 in een vergadering met u afsluiten.  
 

Jubileumjaar 2022 
Het lijkt alsof het nog niet zo heel lang geleden is dat we ons 40-
jarig jubileum hebben gevierd als Heemkundekring. Maar de tijd 
vliegt dus voor je het weet zit het volgende jubileum er alweer 
aan te komen. Volgend jaar hebben we namelijk het volgende 
op de agenda staan wat toch wel een klein feestje waard is: 

- 45 jaar Heemkundekring Het Zuidkwartier; 
- 40 jaar heemhuisje “Het Kwartier”; 
- 35 jaar museum “Den Aanwas”. 

Dat is dus niet niks. Hoe we hier de nodige aandacht aan gaan geven, is nog niet bekend, maar 
we houden u hiervan uiteraard op de hoogte. 
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Fotoarchief gaat digitaal → Stand van zaken 
Zoals vorige keer vermeld kost het invoeren van foto’s in het daarvor 
beschibare software pakket veel tijd. Er zijn echter toch weer een paar 
vrijwilligers die ons helpen bij deze invoer en dat geeft weer wat hoop om 
het wat sneller te laten gaan. We hebben nu iets meer dan 700 foto’s 
ingevoerd waardoor het ook langzaam maar zeker interessant wordt te 
starten met het openbaar maken van ons foto-archief via onze website. 
Hier gaan we de komende tijd aan werken en laten u uiteraard weer via 
de nieuwsbrief weten wat de stand van zaken is. 

 

Rabobank ClubSupport 
Leden van de Rabobank hebben afgelopen periode weer 
hun stem uit kunnen brengen voor de Rabobank 
ClubSupport actie. Dit om hun favoriete vereniging een 
financieel steuntje in de rug te geven. Voor de 

Heemkundekring heeft het dit jaar toch weer mooi € 518,36 opgeleverd. We willen iedereen heel 
hartelijk bedanken die voor onze vereniging gestemd heeft. 

 

Stichting Behoud Cultuurhistorisch Erfgoed Zuidwesthoek 
Sinds het uitbrengen van de vorige nieuwsbrief zijn er een 
aantal bijeenkomsten geweest met de mensen die zich 
hebben aangemeld om te helpen bij het behoud van ons 
erfgoed. Gelukkig zijn alle kernen van de gemeente 
vertegenwoordigd is. Het waren prettige en positieve 
bijeenkomsten waar gesproken is over hoe we samen 
met de gemeente ons in kunnen zetten voor behoud van materieel en immaterieel erfgoed. 
Verwacht niet dat we nu snel al ons erfgoed veilig kunnen gaan stellen, want dit vergt uiteraard 
tijd. Allereerst zal de gemeente haar erfgoedbeleid op moeten stellen, wat er helaas nog niet is. 
Er is goede hoop dat dit snel gaat gebeuren en we zien het als onze eerste taak om daarvoor 
input te leveren, want een beleid is noodzakelijk om een richting te kunnen bepalen. We hopen 
dat dit beleid er begin volgend jaar gaat zijn. 

 

Nieuw Jumbo Boek 
Een aantal jaren geleden heeft de Jumbo een verzamelboek uitgebracht met de 
titel “Een reis door de rijke geschiedenis van de Gemeente Woensdrecht”. 
Mensen konden plaatjes sparen om in een verzamelalbum te plakken. Dit boek 
is destijds zeer goed ontvangen en daar hebben de Jumbo en onze 
Heemkundekring veel positieve reacties over ontvangen. Daarom heeft de 
Jumbo het initiatief genomen om een nieuwe plaatjesactie op te starten. Dit 
ook weer in samenwerking met de Heemkundekring. De startdatum van de 

actie is nog niet bekend, maar daar houden we jullie uiteraard van op de hoogte. 
 

Bestuur Heemkundekring Het Zuidkwartier 
 
http://www.hkk-zuidkwartier.nl/ 
https://www.facebook. com/hetzuidkwartier 
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